
1





3

Одне послання

З моменту створення Адама та Єви, протягом всієї історії, 
лише одне істинне послання неодноразово передавалось 
людству. Воно закликало людей вірити в їхнього Творця 
та поклонятись Йому Одному, нагадувало їм про це та 
повертало їх на шлях істини. Саме з цим закликом більшість 
пророків та посланників – Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Ісус 
та Мухаммад – були відправлені Одним Єдиним Богом 
– Аллагом, Творцем всього сущого. Це єдине та істинне 
послання звучить так: 

Ваш Господь – Аллаг – Єдиний. Поклоняйтесь Йому 
Одному.

Всі пророки та посланники приходили з однаковим закликом, 
тому їхня релігія опирається на єдині принципи! Покора Волі 
Аллага (Бога) – сутність їхнього послання. Саме покора є 
прямим значенням арабського слова «ІСЛАМ». 

Коран стверджує, що покора Всевишньому  або іслам є 
істинною релігією Адама та усіх Божих пророків і посланників.  

У Біблії зустрічається багато висловів, де Ісус вчить своїх 
послідовників виконувати Волю Господа та дотримуватись 
Його наказів. Біблія також згадує слова апостола Якова, які 
повертаються до значення ісламу (покора Волі Бога), коли 
він сказав: «Тож підкоріться Богові…» (Якова 4:7). 

Слово «мусульманин» позначає людину, яка покоряється 
Одному Єдиному Богу. Тому мусульмани і є справжніми 
послідовниками Адама, Ноя, Авраама, Мойсея, Ісуса, 
Мухаммада та інших пророків. 
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«Слухай, Ізраїлю: Господь Бог наш – Господь єдиний». 
(Второзаконня 6:4)

«…бо Я Бог, і немає більш Бога, й нікого, як Я». (Ісаї 46:9) 

«Тому Ти великий, Господи Боже, бо немає такого, як 
Ти, і немає Бога, окрім Тебе, згідно з усім, що ми чули 
своїми ушима». (2-а Самуїлова 7:22)

«…щоб пізнали й Мені ви повірили, та зрозуміли, ще це 
Я. До Мене не зроблено Бога, і не буде цього по Мені! Я, 
Я Господь, і крім Мене немає Спасителя!». (Ісаї 43:10-11)

«Господи, нема Такого, як Ти, і нема Бога, окрім Тебе, за 
всім тим, що ми чули своїми ушима».
(Перша книга Хроніки 17:20)  

«…Я перший, і Я останній, і Бога нема, окрім Мене!»
(Ісаї 44:6) 

«…Бож немає вже Бога, крім Мене, окрім Мене нема 
Бога праведного та Спасителя! Зверніться до Мене й 
спасетесь, всі кінці землі, бо Я Бог, і нема більше іншого 
Бога! Я Собою Самим присягав, справедливість із уст 
Моїх вийшла, те слово, яке не повернеться: усяке 
коліно вклонятися буде Мені, усякий язик присягне».
(Ісаї 45:21-23) 

Єдиний Бог у Старому Заповіту
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Єдиний Бог в Новому Заповіті

«І підійшов ось один, і до Нього сказав: Учителю 
Добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя 
вічне? Він же йому відказав: Чого звеш Мене Добрим? 
Ніхто не є Добрий, крім Бога Самого». (Матвія 19:16-17)

«Життя ж вічне це те, щоб пізнали Тебе, єдиного Бога 
правдивого, та Ісуса Христа, що послав Ти Його».
(Івана 17:3) 

«…Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи Одному 
Йому!». (Матвія 4:10) 

«Ісус відповів: Перша: Слухай, Ізраїлю: наш Господь Бог 
– Бог єдиний. І: Люби Господа, Бога свого, усім серцем 
своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з 
цілої сили своєї! Це заповідь перша!А друга однакова з 
нею: Люби свого ближнього, як самого себе! Нема іншої 
більшої заповіді над оці!». (Марка 12:29-31)

«І сказав Йому книжник: Добре, Учителю! Ти поправді 
сказав, що Один Він, і нема іншого, окрім Нього».
(Марка 12:32)

«Один бо є Бог, і один Посередник між Богом та людьми, 
людина Христос Ісус». (1-е Тимофію 2:5) 

«Відповів їм Ісус і сказав: Наука Моя не Моя, а Того, Хто 
послав Мене». (Івана 7:16)
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Єдиний Бог в Корані

«Ваш Бог — Бог Єдиний. Немає бога, крім Нього, 
Милостивого, Милосердного!». (2:163)

«Скажи: «Він — Аллаг — Єдиний, Аллаг — Той, до Кого 
прагнуть, не народив і не був народжений,  і ніхто не 
був рівним Йому!». (112: 1-4) 

«Немає бога, крім Мене! Тож поклоняйтеся Мені!». 
(21:25) 

«Воістину, ваш Бог — Єдиний!».  (37: 4) 

«То чи є крім Аллага інший бог? Він вищий від того, що 
ви додаєте Йому в поклонінні!».  (27: 63) 

«Такий Аллаг, ваш Господь; немає бога, крім Нього, 
Творця кожної речі; тож поклоняйтеся Йому! Він — 
Опікун кожної речі!». (6:102) 

«…Але ж їм наказували поклонятися Єдиному Богу! 
Немає бога, крім Нього! Пречистий Він від того, що 
додають Йому!». (9: 31)
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Усі Божі пророки та посланники – Адам, Ной, Авраам, Мойсей, 
Ісус та Мухаммад – були послані Одним Богом, Творцем 
всього сущого, з єдиним закликом: 

Ваш істинний Господь – Аллаг – Єдиний. Поклоняйтесь 
Йому Одному.

Оскільки всі пророки та посланники приходили з однаковим 
закликом, то й релігія їхня опиралась на єдині принципи! 
Отже, якою є релігія цих пророків та посланників? Покора 
Волі Аллага (Бога) – ось сутність їхнього послання.  Власне, 
покора і є прямим значенням арабського слова «ІСЛАМ». 

Коран стверджує, що іслам є істинною релігією Адама, Єви 
та їх нащадків до настання Судного Дня. 

І ось ми дійшли висновку: для того, щоб врятуватися, ми 
зобов’язані прийняти та увірувати у вищезгадане послання 
охоче та щиросердечно.  

Але цього недостатньо! На нас лежить обов’язок увірувати 
в усіх Божих пророків (зокрема, в Пророка Мухаммада) та 
слідувати їх істинній релігії, керівництву та вченню.  

Саме це є брамою до щасливого вічного життя!

Висновок
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Значення основної термінології в ісламі 

Аллаг є власним ім’ям Одного Єдиного Бога, Творця всього 
сущого.  Окрім того, Аллаг описав Себе й іншими іменами та 
атрибутами в Корані. Ми наведемо лише деякі з них: Господь, 
Милостивий, Милосердний, Цар Судного Дня, Суддя, Всезнаючий, 
Всечуючий, Всеосяжний, Великий, Прощаючий, Піднесений. 
Мухаммад (ملسو هيلع هللا ىلص мир йому та благословення Аллага) народився в 
Мецці близько 570 року н.е. Через свою надмірно чисту та 
незаплямовану репутацію серед людей був знаний як Аль-Амін 
(той, хто заслуговує довіри). Він є останнім Пророком Аллага, 
Одного Єдиного Господа, Котрий відправив Мухаммада до всього 
людства із закликом поклонятись Йому, Творцю всього сущого. 
Благородний Коран є останнім нествореним Словом Аллага, 
Єдиного Бога, зісланим Пророку Мухаммаду (ملسو هيلع هللا ىلص). Коран містить 
божественний звід законів, які керують та врегульовують усі сфери 
життя людини. 
Іслам означає повну покору Аллагу, Єдиному Господу. Іслам 
допомагає зрозуміти, що вхід до щасливого вічного життя 
простягається через віру в Аллага, Єдиного Істинного Бога, Його 
останнього Пророка Мухаммада та  проголошення свідоцтва: «Я 
свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім Аллага, і я 
свідчу, що Муххаммад – посланник Аллага». 
Мусульманин – це той, хто повністю підкоряється Аллагу, Творцю 
всього сущого. Мусульмани вірять в Аллага та звершують добрі 
вчинки. Вони виконують накази, до яких закликали і яким самі 
підкорялись Мухаммад, Ісус та усі інші пророки (мир їм) – вірити в 
Одного Єдиного Бога, виконувати молитву, падаючи ниць під час її 
звершення.  
Мечеть (Масджід) – чисте місце, яке мусульмани використовують 
для молитви та поклоніння. Окрім того, мечеть є спокійним та тихим 
простором, де мусульманин згадує Аллага (Бога),  звертається до 
Нього з мольбою та читає Благородний Коран.
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Цікаво дізнатись більше?

Якщо ви хочете пізнати більше інформації та деталей про 
іслам, перейдіть за посиланням на наш сайт:

www.discoveritsbeauty.com

1.Верхівка айсбергу
2.Релігія Адама та Єви
3.Абетка ісламу
4.Відповіді на запитання, які хвилюють людство
5.Його Прекрасні Імена
6.Останнє Одкровення
7.Останній Посланник

 http://www.islamparatodos.com.br
 http://www.islamland.com
 http://www.quranexplorer.com
 http://www.islamhouse.com
 http://www.edialogue.org
 http://www.islamreligion.com
 http://www.newmuslimguide.com
 http://www.guidetoislam.com

Серія «Відкрий для себе його красу»:

Корисні ісламські джерела:
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Свідоцтво віри
(вхід до ісламу)

“Я свідчу, що немає божества, гідного поклоніння, окрім 
Аллага, і я свідчу, що Мухаммад – Його посланник». 

Арабською читається так: 

вимовляється так: 

А́шгаду алля́ іля́га ілляЛла́г ва а́шгаду анна Мухаммада́н 
расу́лю Ллаг

Дане свідоцтво віри необхідно вимовити для того, щоб 
прийняти іслам – воно охоплює правдивість, красу та 
простоту ісламу. 




